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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 рік 

Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації

Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (Рішення 27 сесії 7 скликання № 516 від 20 грудня 2017р.)

1 .Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/ напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ 
напрям діяльності

Запланований результат

1 Фінансова підтримка театрів

Дольова участь в будівництві житла для 
працівників театру

Формування та задоволення 
потреб населення в 
театральному мистецтві 
Залучення висококваліфікованих 
митців до розвитку культури 
Вінницької області та їх 
матеріальна підтримка

Фінансова підтримка 
театрів

Дольова участь в 
будівництві житла для 
працівників театру

Формування та задоволення 
потреб населення в театральному 
мистецтві
Залучення висококваліфікованих 
митців до розвитку культури 
Вінницької області та їх 
матеріальна підтримка

2 Фінансова підтримка філармонії, 
художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних організацій.

Проведення концертів провідних творчих 
колективів обласної філармонії в рамках 
мистецького проекту «Майстри сцени- 
сільській молоді».

XVI Міжнародний фестиваль ім. 
П.І.Чайковського та Н.Ф. Мекк та 
органної музики «Музика в 
монастирських мурах».

Формування та задоволення 
потреб населення професійним 
музичним мистецтвом.

Охоплення культурно- 
мистецьким обслуговуванням 
дітей шкільного віку, що 
проживають у сільській 
місцевості.

Формування позитивного іміджу 
регіону в Україні та за 
кордоном; популяризація 
національного та світового

Фінансова підтримка 
філармонії, художніх і 
музичних колективів, 
ансамблів, концертних 
організацій.
Проведення концертів 
провідних творчих 
колективів обласної 
філармонії в рамках 
мистецького проекту 
«Майстри сцени- 
сільській молоді».

XVI Міжнародний 
фестиваль ім. 
П.І.Чайковського та Н.Ф. 
Мекк та органної музики

Формування та задоволення 
потреб населення професійним 
музичним мистецтвом.

Проведено 77 концертів 
провідними творчими 
колективами обласної філармонії 
для сільських жителів, 
обслуговано 28,0 тис. осіб.

Обмін культурно-мистецьким 
досвідом між професійними 
музикантами України та світу, 
популяризація національного та
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Проведення Форуму «Contemporary music 
days in Vinnitsia».

класичного музичного 
мистецтва.

Пропаганда класичного 
мистецтва, збереження 
мистецької спадщини, розвитку 
євроінтеграціїних прагнень.

«Музика в 
монастирських мурах».

Проведення Форуму 
«Contemporary music days 
in Vinnitsia».

світового класичного музичного 
мистецтва. Відбулось 20 
концертів, обслуговано 8,4 
тис.осіб.

Пропаганда сучасного музичного 
мистецтва, передусім 
українського, збереження 
мистецької спадщини, розвиток 
євроінтеграціїних прагнень.

3 Виплата щорічних стипендій : 
письменникам Вінниччини Вінницькою 
національною спілкою письменників 
України;
митцям галузі культури Обласним 
центром народної творчості; 
кращим студентам вищих мистецьких 
навчальних закладів Вінницьким 
училищем культури і мистецтв ім. 
М.Д.Леонтовича, Тульчинським 
училищем культури.

Виплата щорічних премій: 
ім. М. Коцюбинського; 
ім. С. Руданського; 
ім. М. Леонтовича
Обласним центром народної творчості.

Моральна та матеріальна 
підтримка митців та творчих 
працівників області.

Вшанування пам’яті видатних 
земляків та популяризація їх 
творчості.

Виплата щорічних 
стипендій 
письменникам 
Вінниччини Вінницькою 
національною спілкою 
письменників України; 
митцям галузі культури 
Обласним центром 
народної творчості; 
кращим студентам вищих 
мистецьких навчальних 
закладів Вінницьким 
училищем культури і 
мистецтв ім. 
М.Д.Леонтовича, 
Тульчинським училищем 
культури.

Виплата щорічних 
премій:
ім. М. Коцюбинського; 
ім. С. Руданського; 
ім. М. Леонтовича 
Обласним центром 
народної творчості

Моральна та матеріальна 
підтримка митців та творчих 
працівників області.

Вшанування пам’яті видатних 
земляків та популяризація їх 
творчості.
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4. Організація і проведення науково- 
практичної конференції до 100-річчя 
Вінницького обласного краєзнавчого 
музею. За матеріалами видання 
наукового збірника,

Підготовка і видання двомовного 
альбому до 100-річчя Вінницького 
обласного краєзнавчого музею,

Вивчення історичного минулого, 
створення
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Вивчення історичного минулого, 
створення
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

16-17 травня на базі 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею 
проведено Міжнародну 
науково-практичну 
конференцію 
«Вінницькому обласному 
краєзнавчому музею -  
100 років».

Підготовлено та видано 
двомовний альбом 
«Вінницький обласний 
краєзнавчий музей. 100 
років»

Участь у конференції взяли 60 
істориків, краєзнавців, музейних 
працівників з України та Росії. 
Теми їхніх доповідей 
висвітлювали віхи становлення 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею, шляхи 
формування та комплектування 
музейної збірки, розповідають про 
життя і діяльність відомих 
збирачів, дослідників, 
колекціонерів -  фундаторів 
музейної колекції.
Частина доповідей присвячена 
проблемам та новітнім тенденціям 
експозиційної і виставкової 
роботи, новим підходам до форм і 
методів взаємодії з різними 
категоріями відвідувачів, 
основним засадам збереження 
музейної колекції.

Тираж видання -  500 примірників, 
340 сторінок. Знайомить читача з 
історією закладу та формування 
його фондової збірки, досвідом 
експозиційної, виставкової, 
науково-дослідницької та 
освітньої роботи. Презентує 
природничі, археологічні, 
етнографічні, історичні та 
мистецькі цінності з колекції 
музею.

5. Проведення щорічного молодіжного 
етнофестивалю «Калинові мости »

Збереження та популяризація 
етнічного мистецтва регіону 
долученпя молоді до збагачення 
етнокультури Східного Поділля

Проведення щорічного 
молодіжного 
етнофестивалю 
«Калинові мости »

Реалізація проекту з пропагування 
фольклорної спадщини Поділля та 
залучення до її вивчення та 
збереження молоді регіону.
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6. Проведення конкурсу
«Подільська весна»,
проведення фестивалю
«День українського баяна і акердеона»,
мистецький проект «Молоді виконавці»
Вінниччини
Вінницьким училищем культури і 
мистецтвім. М.Д. Леонтовича

Відзначення 60-річчя з дня заснування 
Вінницького училища культури і 
мистецтвім. М.Д. Леонтовича

Збереження та розвиток 
національних традицій, 
виявлення та підтримка молодих 
талантів, підвищення 
викладацького рівня

Вітання ветеранів, випускників, 
працівників та студентів 
училища.

Проведення конкурсу 
«Подільська весна», 
проведення фестивалю 
«День українського баяна 
і акердеона», 
мистецький проект 
«Молоді виконавці» 
Вінниччини 
Вінницьким училищем 
культури і мистецтвім. 
М.Д. Леонтовича 
Відзначення 60-річчя з 
дня заснування 
Вінницького училища 
культури і мистецтвім. 
М.Д. Леонтовича

Підтримка творчої молоді, 
профорієнтація кращих учнів 
мистецьких шкіл. Популяризація 
українського баяно-акардеонного 
мистецтва. Сприяння розвитку 
музичного виконавства на 
Вінниччині.

Вітання ветеранів, випускників, 
працівників та студентів училища.

7. Розвиток аматорського мистецтва та 
народної творчості:
Реалізація обласної культурно- 
мистецької акції «Плеяда митців 
Вінниччини»;

обласний фестиваль національних 
культур «Подільські барви»;

Підтримка і розвиток 
професійного і аматорського 
мистецтва, вшану-вання 
творчості провідних митців 
Вінниччини та відзначення 
багато-річної діяльності в галузі 
культури

Відродження, збереження і 
розвиток національної культури 
та підтримки дружніх зв’язків 
між творчими національними 
колекти-вами

Впродовж звітного 
періоду проведено ряд 
творчих вечорів 
( співаків, майстрів, 
художників, акторів, 
керівників творчих 
колективів) з нагоди 
відзначення ювілеїв від 
дня народження та з 
нагоди створення 
творчих колективів

20 квітня 2018 року в 
обласній філармонії 
ім.М.Леонтовича про
ведено обласний 
фестиваль національних 
культур «Подільські 
барви»

Ознайомлення з досягненнями 
працівників галузі культури та 
популяризація їх творчості. 
Збагачення Вінниччини 
музичними творами та чудовим 
пісенним виконанням.

Концертну програму фестивалю 
представили 17 різножанрових 
творчих національних колективів, 
в тому числі 3 окремих 
виконавців з м. Вінниці та районів 
області. (Всього учасників 
налічувалося понад 150 чол. 
різних національностей. В ході
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свято народного мистецтва «Великодня 
писанка»;

Відродження прадавнього виду 
народного мистецтва 
писанкарства, залучення до 
написання писанки дітей та 
молоді, популяризація творчості 
майстрів-писанкарів.

літературно-мистецьке свято сатири і 
гумору ім.С.Руданського;

Вшанування творчості та 
відзначення 184-ї річниці від дня 
народження С.Руданського, 
залучення письменників, 
фольклорних колективів, 
виконавців розмовного жанру
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З 02 по 16 квітня 2018 р. 
в м.Вінниці ( С в іт л и ц я  

ОЦНТ) проведено
традиційну обласну 
виставку народного 
мистецтва «Великодня 
писанка», в експозиції 
якої було представлено 
200 робіт, в тому числі 
писанок виготовлених в 
різних техніках
(воскова, шкрябанка, 
травлена, керамічна, 
різьблена, з бісеру та 
інших підручних
матеріалів).
Учасниками виставки 

стало 68 майстрів, 
майже з кожного району 
області та м.Вінниці.

13-14 січня 2018р. в 
м.Калинівці та 
с.Хомутинці на 
центальній площі 
проведено X  
Всеукраїнське свято 
сатири і гумору 
ім. С. Руданського.

проведення заходу вінничани та 
гості міста мали нагоду 
ознайомитися з чеською, 
польською, єврейською, 
білоруською, грузинською, 
азербайджанською, німецькою 
та, ромською культурою.

Ознайомлення з традиційними 
техніками написання писанки під 
час проведення п’ятиденного 
майстер-класу для різних вікових 
категорій вінничан. В ході 
майстер-класів традиційною 
технікою написання писанки 
оволоділи понад 300 початківців.

Популяризація творчості
нашого земляка С.Руданського та 
вшанування його пам’яті. До 
проведення свята доличилися 28 
гумористів з різних областей 
України, фольклорні колективи та



до розвитку сатири і гумору та 
популяризації його творчості,

фестиваль автентичних колективів на 
приз Гната Танцюри;

культурно-мистецька акція «Мистецтво 
одного села».

Відзначення 117 річниці від дня 
народження нашого земляка 
фольклориста Г.Танцюри, з 
береження і розвиток 
багатовікової пісенної спадщини 
українського народу, звернення 
до місцевих традицій фольклору 
рідного краю
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16 червня 2018 р. на 
батьківщині нашого 
земляка фольклориста 
Г ната Трохимовича 
Танцюри в с.Зятківці, що 
на Гайсинщині відбулося 
традиційне обласне свято 
фольклору ім.Г.Танцюри.

З 21 вересня по 20 
жовтня 2018р. в м.Києві 
(Національний музей 
літератури України) 
проведено______виставку

гурти, а 
народного 
Учасниками 
театралізованого

також 18 майстрів 
мистецтва, 

масового 
дійства стало

понад 5 тисяч Вінниччан та гостей 
міста, які ознайомилися з 
творчістю Степана Руданського.

В рамках заходу відбулося 
вручення Всеукраїнської 
літератур-но-мистецької премії 
С.Руданського авторському 
колективу монографії «Степан 
Руданський: феномен 
моделювання «Живого» мовлення 
українців» (Харків-Познань- 
Дрогобич. 2015),

За результатами проведення 
традиційного свята, місцеві 
традиції фольклору представили 
26 творчих фольклорних
колективів та 3 виконавці 
народної пісні, понад 20 майстрів з 
різних видів народного мистецтва 
із 18 районів області та м.Вінниці, 
а також світлиці територіальних 
громад району.

Учасниками фольклорного 
дійства стало понад три тисячі 
вінничан, які мали можливість 
долучитися до народних витоків 
нашого краю.

Ознайомлено з історією, 
традиціями звичаями с.Вільшанка, 
що на Крижопільщині. 
Популяризація творчості народних



культурологічний часопис «Світлиця».

X обласне свято кобзарського мистецтва 
«Струни вічності»
В.Перепелюка з нагоди 
відзначення 108-ї річниці від дня 
народження кобзаря

Підтримка і розвиток культури 
та історії села, збереження і 
пропаганда декоративно- 
прикладного мистецтва, 
народних звичаїв, традицій

Висвітлення
мистецьких
проводяться
виставкова
діяльність,
репертуарного
спрямування

культурно- 
заходів, що 

в області, 
та видавнича 

матеріали 
та сцена-рного 
на допомогу

працівникам культури області.

народного мистецтва 
с.Вільшанка
Крижопільського району 
в рамках Всеукраїнської 
культурно-мистецької 
акції «Мистецтво одного 
села»

Підготовлено та видано 
часопис «Світлиця» 
Випуск №1, №2 
№3часопис «Світлиця».

І 1 листопада 2018р. у 
Вінницькому коледжі 
культури і мистецтв 
ім..М. Леонтовича 
проведено X обласне

майстрів та умільців села.
В експозиції виставки було предс

тавлено понад 400 виробів 
майстрів с.Вільшанка
Крижопільського району
(традиційна вишивка, ткац-тво, 
соломоплетіння, живопис,
народне малярство, гончарство, 
різьбення, ляльки мотанки, тощо). 
Крім цього кияни та гості міста 
були ознайомлені з місцевими 
традиціями національної кухні. 
Долучилися до проведення 
виставки поети та письменники, 
члени Міжнародної організації 
«Вінницьке земляцтво у Києві», 
науковці, фольклористи, студенти 
вищих навчальних закладів і учні 
ЗОШ.

Тираж видання -  1000 
примірників, 70 сторінок. 
Стимулювання працівників зккт 
до творчої діяльності, пошуку 
шляхів більш повного 
культурного обслу-говування і 
залучення населення до масової 
роботи. З цією метою виділяються 
рубрики: «Культурно-мистецька 
спадщина району», «Кращий 
сільський заклад куль-тури», 
«Мистецька родина», «Село на 
Поділлі», «Пошуки науковця», 
«Майстер-класи».

В рамках свята проведено: 
майстер-клас гри на бандурі 
«Бандура Г ната Хоткевича.
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Обласне свято національної кухні «Чим 
хата багата, тим й рада»

Підготовка і видання довідника «Народні 
майстри Вінниччини»

Вшанування творчості та 
відзначення 108-ї річниці від дня 
народження кобзаря, нашого 
земляка Володимира
Перепелюка, залучення юних 
кобзарів до розвитку бандурного 
мистецтва Вінниччини.

Підтримка та розвиток 
національної культури, 
відродження традицій, свят і 
обрядів, ознайомлення широкого 
загалу населення з кращими 
традиціями національної кухні 
та пропаганда здорового 
способу життя
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свято кобзарського 
мистецтва «Струни 
вічності»
В.Перепелюка з нагоди 

відзначення 108-ї річниці 
від дня народження 
кобзаря

22 грудня ц.р. в 
обласному краєзнавчому 
музеї обласне свято 
національної кухні «Чим 
хата багата, тим й рада»

Підготовлено та видано 
довідник «Народні 
майстри Вінниччини»

Харківський спосіб гри» за 
участю відомого 

бандуриста, 
заслуженого артиста 
України, артиста 
Національного хору 
ім.Г.Верьовки Володимира 

Войта.
У концертні програмі свята взяли 
участь 19 колективів та окремих 
виконавців із 7-ми районів 
області та міста Вінниці. Загалом 
у святі було задіяно понад 160 
бандуристів

Учасниками свята стали 
національні товариства 
Вінниччини, та їх творчі 
колективи, які презентували: 
українську, білоруську, 
грузинську,
польську,ромську,єврейську,азерб 
айджанську та німецьку світлиці, 
де були представлені національні 
страви, вироби народних умільців, 
традиційна символіка та різдвяні 
композиції.

Тираж видання 1000 примірників,
124 сторінок.
Висвітлення інформації про 
більше 100 майстрів області з 
різних видів народного мистецтва. 
Ознайомлення читачів з їх 
творчим доробком.



Висвітлення творчості 
провідних майстрів та умільців з 
різних видів народного 
мистецтва області

8. Створення та модернізація шеЬ-сайту 
бібліотеки ім..К.А.Тімірязєва.

Проведення науково-дослідницької 
роботи з питань формування, 
використання та збереження 
бібліотечного фонду.

Проведення краєзнавчих науково- 
практичних конференцій:

"Василь Стус- велетень нескоренного 
духу";

- «Усна історія як важлива складова 
краєзнавчої діяльності».

Якісне представлення 
бібліотеки та регіону у 
світовому інформаційному 
просторі.

Раціональне використання 
коштів на поповнення 
бібліотечного фонду, виявлення 
літератури з метою створення 
книжкових колекцій.

Поглиблення наукових 
досліджень про регіон та 
використання їх результатів у 
практичній діяльності

Поглиблення наукових 
досліджень про регіон та 
використання їх результатів у 
практичній діяльності

Створення та 
модернізація web-caйтy 
бібліотеки 
ім..К.А.Тімірязєва.

Проведення науково- 
дослідницької роботи 3 
питань формування, 
використання та 
збереження бібліотечного 
фонду.

Проведення краєзнавчих
науково-практичних
конференцій:
"Василь Стус- велетень 
нескоренного духу";

«Усна історія як важлива 
складова краєзнавчої 
діяльності».

Розроблено дерево сторінок 
нового сайту, наповнюються 
інформацією нові сторінки.

Проведено науково-дослідницьку 
роботу і передано до друку 
каталог «Стародруки XVII ст. 

відділу рідкісних і цінних видань.

12 січня 2018 року проведено 
науково-практичну конференцію у 
форматі Стусівських читань на 
тему «Велетень нескореного 
духу» (до 80-річчя від дня 
народження українського поета, 
Героя України B.C. Стуса). 
Підготовлено мультимедійне 
електронне видання «Василь Стус: 
величний і вічний» (до 80-річчя 
від дня народження).
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Обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім.К.А.Тімірязєва.
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24-26 жовтня проведено VI 
Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Усна історія: 
теорія, метод, джерело».
В рамках заходу було

представлено результати наукових 
досліджень, в т.ч. й вінницьких 
краєзнавців і дослідників, за такою 
тематикою:
усна історія в Україні: досвід, 
перспективи,
джерельна база усної історії, 
радянська та пострадянська доба в 
усній історії,
відтворення особистості через 
усноісторичні дослідження на 
прикладі долі В. Стуса, 
наративи постреволюційного та 
воєнного сьогодення: суспільні 
виклики та можливості, 
життєві історії внутрішньо 
переміщених осіб, 
особистості в усно історичних 
дослідженнях.
За результатами проведення 
Конференції створено електронну 
базу даних, матеріали якої будуть 
використовуватися дослідниками 
й краєзнавцями у науково- 
практичній діяльності.
Матеріали Конференції в 
електронному вигляді розміщено 
на веб-сайті бібліотеки -  
http://www.library.vn.ua/publication 
б/201 8/Коп1егепІзіа-2018.html.
Фонд бібліотеки збагатився 
презентованими книгами за 
тематикою Конференції. ________

http://www.library.vn.ua/publication


Готується до видання збірник 
друкованих матеріалів 
Конференції.

9. Проведення конкурсів дитячої творчості, 
літературних та лялькових вистав, 
забезпечення гурткової роботи

Новорічні мандри казкових героїв 
(театралізований захід)

Підтримка обдарованої молоді, 
виявлення обдарованих дітей та 
підлітків, створення умов для їх 
самореалізації

Залучення дітей та молоді до 
масових заходів в світі книги

Проведення конкурсів 
дитячої
творчості,літературних та 
лялькових 
вистав,забезпечення 
гурткової роботи

Новорічні мандри 
казкових героїв 
(театралізований захід)

Створенні умови для виявлення 
обдарованості дітей та молоді та 
надані можливості для їх 
самореалізації

Залучено дітей та молоді до 
масових заходів в світі книги

10. Проведення Всеукраїнського фестивалю 
майстрів народної творчості «Бушанська 
пектораль»

Всеукраїнський пленер майстрів- 
каменотесів « Подільський оберіг»

Відродження, збереження і 
розвиток національної 
культури. Збільшення 
туристичної привабливості с. 
Буші та регіону в цілому. 
Збільшення кількості туристів, 
збереження та популяризація 
народного мистецтва.

Відродження каменотесного 
ремесла, популяризація 
творчості майстрів

Всеукраїнський 
фестиваль майстрів 
народної творчості 
«Бушанська пектораль»- 
низка фестивалів з різних 
напрямків народної 
творчості. У 2018 році він 
складався з міжнародного 
культорологічного 
фестивалю «Мальована 
хата» тема «Навіяне 
душею» та IV 
Всеукраїнського пленеру 
гончарів « Магічна 
глина» тема «Трипільське 
світобачення».

Традиційно в 2018 році 
було проведено 
Всеукраїнський пленер 
майстрі в-каменотесів

Участь у фестивалі взяло 20 
художників та гончарів. Протягом 
проведення фестивалю було 
оздоблено більше 10 будинків та 
виготовлено 26 виробів кераміки, 
які поповнили фонди заповідника, 
а будинки розписані художниками 
стали окрасою Буші, що значно 
покращило туристичний потік.

Ознайомлення з каментесною 
майстерністю регіону Східного 
Поділля. Покращення туристичної 
привабливості регіону. Збагачення
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каменотесів. Відродження,
збереження і розвиток
національної культури.

« Подільський оберіг -  
2018»
Тема « Воїни світла». На 
якому було виготовлено 7 
скульптур, які 
зображували
воїнів,захисників України 
різних періодів з доби 
Київської Русі до часів 
Донецького аеропорту.

Начальник управління

Заступник начальника відділу планування, фінансування та економічного аналізу

парку заповідника новими 
скульптурами. Виховання
національної свідомості молоді.

Городинсмсий С.С.

Галенко В.В.
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2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ Показник Одиниця виміру Джерело Затверджено Виконано Рівень виконання
з/п інформації програмою до затвердженого 

програмою (%)
1 2 3 4 5 6 7

1 .Показники продукту
1.1
театр ім. М.К.Садовського
Кількість вистав одиниць План роботи 300 308 103%
Кількість нових постановок одиниць План роботи 5 5 100%
Комерційна місткість глядачевих місць План роботи 660 660 100%
залів (на стаціонарі)
Кількість глядачів -  усього в т.ч.: осіб Кошторис по 

доходах і видадках 
План роботи

103004 103094 100%

за реалізованими квитками осіб
План роботи

76150 78444 103%

безкоштовно осіб 26854 24650 92%
плановий обсяг валового доходу тис.грн. 19410,0 19726,8 102%
у т.ч.

Рішення сесії
плановий обсяг фінансової тис.грн.
підтримки за рахунок коштів 16410,0 16410,0 100%
місцевих бюджетів Кошторис по
плановий обсяг доходів доходах і видатках
Із загального обсягу планових тис.грн. Кошторис по 3000,0 3316,8 111%
доходів - доходи від реалізації доходах і видатках
квитків тис.грн. Кошторис по 

доходах і видатках
2599,7 2873,1 111%

з загального обсягу планових
доходів - доходи від виїзної та Рішення сесії 197,2 99,3 50%
|гастрольної діяльності
Кількість реалізованих квитків одиниць
Кількість квартир шт. 76150 78444 103%

шт. Кошторис по 2 2 100%
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театр ляльок

Кількість вистав 
Кількість нових постановок 
Комерційна місткість глядачевих 
залів (на стаціонарі)
Кількість глядачів -  усього в т.ч.:

за реалізованими квитками

одиниць
одиниць

осіб

осіб 1

доходах і видатках 
План роботи 
План театру

План роботи

535
4

100

39600

540
4

100

41880

100,9%
100%

100%

105,8%

безкоштовно
плановий обсяг валового доходу 
у т.ч.
плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів

плановий обсяг доходів 
Із загального обсягу планових 
доходів - доходи від реалізації 
квитків
з загального обсягу планових 
доходів - доходи від виїзної та 
|гастрольної діяльності

Кількість реалізованих квитків

осіб

осіб
тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Кошторис

Кошторис по 
доходах і видадках 
План роботи

План роботи

36100

3500

7080.802

6230.802

850.0

850.0

50.0

31480 

10400 

7493,731

6578,802

914,929

845,96

69,2

87,2%

297,1%

105,8%

105,6%

107,6

99,5%

138,4%

шт. 36100 31480 87,2%

1.2
Кількість концертів одиниць Кошторис по 

доходах і видатках
445 464 104,3%

Комерційна кількість глядачевих 
залів,(на стаціонарі)

Кількість слухачів усього- 
в тому числі:

місць

осіб

План залу

Кошторис по 
доходах і видатках

432

93500

432

121648

100%

130,1%

за реалізованими квитками осіб
Кошторис по 
доходах і видатках

61000 47320 77,6%
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безкоштовно

Плановий обсяг валового доходу

Плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок місцевих 
бюджетів

Плановий обсяг доходів

із загального обсягу планових 
доходів -  доходи від реалізації 
квитків
із загального обсягу планових 
доходів -  доходи від виїзної та 
гастрольної діяльності 
Кількість реалізованих квитків

осіб

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

шт.

Кошторис по 
доходах і видатках 
Рішення сесії

Кошторис по 
доходах і видатках 
Кошторис по 
доходах і видатках

Кошторис по 
доходах і видатках 
Кошторис по 
доходах і видатках

3000

19169.1

17069.1 

2100,0

1395.0

553.0 

61000

6508

20460.1

17043.1 

3417,0 

1422,4

964,2

47320

216,9%

106,7%

99,8%

162,7%

102%

174,4%

77,6%
1.3
Кількість стипендіатів 

Кількість стипендіатів премії ім.

Одиниць Рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 20 
грудня 2016 року 
№240 «Про творчі 
стипендії 
письменникам 
Вінниччини та 
персональні 
стипендії обласної 
Ради та обласної

40 40 100%

Коцюбинського Одиниць державної 
адміністрації в 
галузі культури і 
мистецтв»

Розпорядження 
голови ОДА №306 
від 16 вересня 1997

2 2 100%
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Кількість стипендіатів премії ім. 
Руданського

Одиниць
року «Про 
Всеукраїнську 
літературну премію 
імені Михайла 
Коцюбинського»
(зі змінами)

3 3 100%

Кількість стипендіатів премії ім. 
Леонтовича

одиниць

Розпорядження 
голови ОДА №44 
від 13 лютого 2006 
року «Про 
Всеукраїнську 
літературно- 
мистецьку премію 
імені Степана 
Руданського»
(зі змінами)

Рішення 25 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 12 
жовтня 2017 року 
№500 «Про 
персональні 
стипендії обласної 
ради та обласної 
державної 
адміністрації в 
галузі культури і 
мистецтв»

2 2 100%

1.4
Кількість заходів одиниць План заходів 2 2 100%

1,5
Кількість заходів одиниць План заходів 1 ] 100%

1.6
Кількість заходів

одиниць План заходів 3 3 100%

1.7
Кількість заходів

Одиниць План заходів 10 10 100%
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1.8
Кількість мешканців, яким надані 
різні види культурних послуг 
Кількість заходів

М е̂Ь-сайт ВОУНБ
ім..К.А.Тімірязєва

1

2

1

2

100%

100%
1.9
Кількість проведених гурткових 
занять
Середня кількість відвідувачів 
гуртків
Кількість відвідувачів заходу

Одиниць

Осіб

Осіб

Звіт

Звіт

Звіт

24

7

117

24

7

117

100%

100%

100%
1.10
Кількість заходів Одиниць План роботи 2 2 100%

2.Показники ефективності

2.1
Театр Садовського

Середня ціна одного квитка 
Середня кількість глядачів на одній 
виставі
Дольова участь в будівництві житла 
для працівників театру

грн.
осіб

тис.грн.

Розрахунково
Розрахунково

розрахунково

34,53
343

400,0

36,63
335

400,0

106%
98%

100%

Театр ляльок

Середня ціна одного квитка 
Середня кількість глядачів на одній 
виставі

грн.

осіб

Розрахунково

Розрахунково

23,5

74

26,9

78

114,5%

105,4%

2.2
Середні витрати на один культурно- 
освітній захід
Середня ціна одного квитка 
Середня кількість слухачів на 
одному концерті

Грн.
Грн.
осіб

Розрахунково
Розрахунково
Розрахунково

37870
22,9
210

20333
30,0
262

53,7%
131,0%
124,8%

2.3
Середні витрати на одного Грн. Розрахунково 5700 5700 100%
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стипендіата
Середні витрати на одного 1 
одержувача премії

Грн. Розрахунково 10000 10000 100%

2.4
Середні витрати на проведення 
одного заходу

Грн. Розрахунково 123,5 123,5 100%

2.5
Середні витрати на проведення 
одного заходу

Грн. Розрахунково 55,0 55,0 100%

2.6
Середні витрати на проведення 
одного заходу

Грн. Розрахунково 175,0 175,0 100%

2.7
Середні витрати на проведення 
одного заходу

Грн.. Розрахунково 39,5 21,14 53,5%

2.8 ШеЬ-сайт ВОУНБ
ім..К.А.Тімірязєва

1 1 100%

Середні витрати на проведення 
одного заходу

Грн. Розрахунково 15,0 15,0 100%

2.9
Середні витрати на одного 
відвідувача
Середні витрати на одного 
відвідувача

Грн.
Грн.

Розрахунково
Розрахунково

26
200

26
200

100%
100%

2.10
Середні витрати на один культурно- 
освітній захід

Тис.грн. Розрахунково 5,2 5,2 100%

3.Показники якості
3.1
Театр Садовського
Середня завантаженість залів на 
стаціонері
Дольова участь в будівництві житла 
для працівників театру

%

%

Розрахунково

Розрахунково

100%

2

98%

2

98%

100%

Динаміка середньої завантаженості 
залів на стаціонарі в плановому 
періоді відповідно до фактичного % Розрахунково 100% 101% 101%

І)\Олеся\ПРОГТАМ И'.ЗВІТОРІЧНІ ЗВІТИ\20ІХ\ЗВІТИ ДЕПАРТАМЕНТІВ\інформ.%20по%20п|х>п>амах%2і)іа%20201К%2Прік|І|(Іос



показника попереднього періоду 
Динаміка збільшення чисельності 
глядачів на одному спектаклі в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

Театр ляльок
Середня завантаженість залів на 
стаціонері

Динаміка середньої завантаженості 
залів на стаціонарі в плановому 
періоді відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду 
Динаміка збільшення чисельності 
глядачів на одному спектаклі в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

%

%

%

%

Розрахунково

Розрахунково

Розрахунково

Розрахунково

100%

75

100%

89%

103%

56

100%

73,88%

103%

75%

100%

100%

3.2
Середня завантаженість залів на % Розрахунково 62,5 63,9 102,2%
стаціонарі
Динаміка середньо завантаженості % Розрахунково 100 102,2 102,2%
залів на стаціонарі в плановому
періоді відповідно до фактичного
показника попереднього періоду
Динаміка збільшення чисельності
глядачів на одному спектаклі в % розрахунково 100 102,3 102,3%
плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього
періоду
3.3
Динаміка збільшення кількості % Розрахунково 100 100 100%
стипендіатів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника
попереднього періоду % розрахунково 100 100 100%
Динаміка збільшення кількості
учасників заходів у періоді
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відповідно до фактичного показника 
періоду,%

3.4
Динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунково 100 100 100%

3.5
Динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунково 100 100 100%

3.6
Динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунково 3 3 100%

3.7
Динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунково 10 10 100%

3.8
динаміка чисельності відвідувачів 
бібліотеки у плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду 
Динаміка чисельності учасників 
заходів відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

Розрахунково

Розрахунково

100

100

101,2

115

101,2%

115%

3.9
Динаміка відвідуваності у 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.10.
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Динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 100 100 100%

Начальник управління Городинський С.С.

Заступник начальника відділу планування, фінансування та економічного аналізу Галенко В.В.
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№ Назва програми/заходу
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Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки 23388,8
Фінансова підтримка театрів в тому числі: 23388,8 16410,0 23388,8 23388,8 0
театр ім.М.К Садовського 16410 400,0 16410,0 16410,0 0 нарахування на з/пл.
Дольова участь в будівництві житла для працівників культури 400 6578,8 400,0 400,0 0 будівництві житла для

1. театр ляльок 6578,8 17069,1 6578,8 6578,8 0 нарахування на з/пл.
ансамблів, концертних організацій 17069,1 15,0 17043,1 17043,1 26,0 нарахування на з/пл., економія коштів

філармонії в рамках мистецького проекту «Майстри сцени- 15,0 200,0 15,0 15,0 0 портативного комплекту
органної музики «Музика в монастирських мурах». 200,0 61,0 200,0 200,0 0 проведення концертних

2. Проведення Форуму «Contemporary music days in Vinnitsia» 61,0 61,0 61,0 0 забезпечення концертних
Виплата щорічних стипендій: 108,0 0
письменників України 108,0 102,0 108,0 108,0 0 Вінниччини
митцям галузі культури обласним центром народної творчості 102,0 10,8 102,0 102,0 0,0 культури
ім.М.Д.Леонтовича 10,8 7,2 10,8 10,8 0,0 Стипендії кращим студентам
кращим студентам Тульчинським коледжем культури 7,2 7,2 7,2 0,0 Стипендії кращим студентам
виплата щорічних премій: 30,0 0,0
ім.М.Коцюбинського 30,0 20,0 30,0 30,0 0 переможців конкурсу на
ім.Руданського 20,0 20,0 20,0 20,0 0 пам'яті великого

3. центром народної творчості 20,0 20,0 20,0 20,0 0 "Професійні хорові
річчя Вінницького обласного краєзнавчого музею. За матеріалами 20,0 300,0 20,0 20,0 0 проведення конференції,

4 обласного краєзнавчого музею 300,0 55,0 227,0 227,0 73,0 примірників, на 300 проведенням процедури
5. мости" Тульчинським училищем культури 55,0 70,0 55,0 55,0 0,0 грамоти,буклети, фотопапір,

Проведення конкурсу "Подільська весна", 70,0 10,0 69,5 69,5 0,5 Подарунки, квіти, озвучення економія коштів
фестивалю "День українського баяна і акардеона" 10,0 95,0 9,9 9,9 од Подарунки,харчування економія котів

хорового мистецтва "Співає Поділля Леонтовича" 95,0 181,0 94,8 94,8 0,2 послуги економія коштів



6. культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича 181,0 180,1 180,1 0,9 продукція, квіти, економія коштів

Обласний центр народної творчості 0

Розвиток аматорського мистецтва та народної творчості: 5,7 0

Вінниччини"; 5,7 8,0 5,7 5,7 0 продукція

обласний фестиваль національних культур "Подільські барви"; 8,0 4,0 8,0 8,0 0 трансляція оголошення,

свято народного мистецтва "Великодня писанка"; 4,0 20,0 4,0 4,0 0 матеріали, художнє

літературно-мистецьке свято сатири і гумору ім. С.Руданського; 20,0 20,0 20,0 20,0 0 сцени,банер

фестиваль автентичних колективів на приз Гната Танцюри; 20,0 34,4 20,0 20,0 0 сувенірні значки, квіткова

культурно-мистецька акція "Мистецтво одного села". 34,4 34,4 34,4 0 продукція, плакати, художнє

відродження традиційних подільських ремесел: 48,4 0

центром народної творчості. 48,4 15,9 48,4 48,4 0,0 розповсюдження

ім.В.Перепелюка 15,9 5,0 15,9 15,9 0 продукція, рамки до

Обласне свято національної кухні «Чим хата багата, тим й рада» 5,0 50,0 5,0 5,0 0 оформлення, ІДПУ
7. «Народні майстри Вінниччини» 50,0 30,0 50 50 0 формування фондів обліку

Створення та модернізація \/уеЬ-сайту 30,0 30,0 30,0 0 розробка прототипу сайту,

Проведення краєзнавчих науково- практичних конференцій: 5,0 0

"Василь Стус - велетень нескореного духу"; 5,0 10,0 5,0 5,0 0 мультимедійного

8. Обласною універсальною 10,0 4,6 10,0 10,0 0 матеріалів для учасників

вистав, забезпечення гурткової роботи обласною бібліотекою для 4,6 23,4 4,6 4,6 0 рукоділля в гуртковій роботі

9. Новорічні мандри казкових героїв (театралізований захід) 23,4 50,0 23,4 23,4 0 костюми

творчості «Бушанська пектораль» 50,0 116,3 50,0 50,0 0 фарби,пензликів, глини,

10. оберіг" 116,3 41866,7 116,3 116,3 0 продукції,каменя, грамот,

ВСЬОГО: 41866,7 0,0 41766,0 41766,0 100,7


